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 !بازتوليد فرهنگ دفاع مقدس          روز حرف▼ 

شاید شود. می سالهچهلقهرمان ایران عزیز و لت فردا دفاع مقدس م

ک نشانه است چیز مهمی به نظر نیاید اما چهل ی در وهله اول خیلی

؛ از های اسالمی رمز و رازهایی در عدد چهل نهفتهه اسهتدر آموزهو 

ت ثهطهور تها سهن برگزیهدگی و بعکوه وزه موسی در میقات چهل ر

واجهد های دیگهر چلههو معنهوی  هاینشهینیچلهپیامبر رحمت تها 

نشانه پختگی و ورزیدگی  سالگیچهلاند. بودهتربیتی  حقایق و وقایع

بهه نهام توحیهد کهه پرچمی است که ملت ایران از سال است. چهل 

که آغازیهد و از انقالبهی کهه  برافراشت، از آرمانی که برگزید، از راهی

بها وجهود تمهام خود عهد و پیمان سر دفاع کرده و بر  ،انفجار نور بود

ولی خها   هخون دادایستاده است.  ریزودرشتو تهدیدات  هاسختی

تسهلیم و سهازر را ، امها هدر تحریم و تنگنا قهرار گرفته، ه استنداد

 هایی برای امروز وها و عبرتواجد درسدفاع مقدس  .ه استنپذیرفت

 ؛کنیممیرا مرور و بازخوانی  هاآنفردای ماست که برخی از 

دفاع مقدس از تجربیهات نهاو و موفهق گهام اول -1 :نکات تحليلي

آموزی و الگوپذیری از آن در گهام دوم انقهالو است که درسانقالو 

های طی نشهده در گهام اول و ههم بهرای تحقهق هم برای جبران راه

 تعیین شده در بیانیهه گهام گانههای هفتها، اهداف و سرفصلآرمان

این تجربه در شرایطی حاصهل  -7 دوم انقالو اسالمی ضروری است.

های و زور و تزویهر قهدرت رزمها در مقابهل االتالفهی از ملهت شد که 

 ،بهه دفهاع از دیهن، شهرافت و نهاموس ،ایمنطقهجهانی و مرتجعین 

عوامل با وجود اینکه از حیث  -8 .بودبرخاسته عزت و استقالل خود 

بههرای شکسههت دادن های الزم و متغیرهههای مههادی، تمههام زمینههه

، تمهام ایهن درنهایهتکشورمان در این رویارویی فراهم شده بود، امها 

رزمنهدگان  الههی و قهدرت ایمهان و اراده تدارکات در مقابل نصهرت

بنابراین، ایران اسالمی در حهالی توانسهت جنهگ ؛ سالم رنگ باختا

ای مانهدگار و به تجربه« دفاع مقدس»علیه خود را در قالب تحمیلی 

وانهد ایهن کشهور بت کهردموفق تبدیل کند که کمتر کسی تصهور می

شهرایط بها شرایط امروز مها  -4 موجودیت و بقای خود را حفظ کند.

نیهز  اکنونهم .دارد فراوانی هایمشابهتدفاع مقدس  هزماندر کشور 

هههای سیاسههی، در حوزهدشههمن عیههار تمامجنگههی شههاهد آرایهه  

سهازی امنیتهی ثباتو بیاقتصادی، فضای مجازی و نفهو  اطالعهاتی 

آمده است به پنهدار باطهل دارد و  االتالفیهستیم؛ آرایشی که ماهیت 

 !کار انقالو و اسالم را برای همیشه تمام کند خود

 قهرار دادنمبنها بازتولید فرهنگ دفهاع مقهدس و  :نکته راهبردی

رمهز  ،های مختله در حوزهدفاع مقدس و الگوهای رفتاری تجربیات 

تجهارو امهروز بهه مهدد . ایران است امروز ناندشمه و مقاتله با مقابل

تر از عزیزتر و قوی مراتببه ،مشق عزت و ایستادگیبا و  مقدسدفاع 

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .گذشته است

 امضای ايران مشخص است                        گزارش روز▼

 صبحگاه مراسم دردیروز  ،اسالمی انقالو پاسداران سپاه کل فرمانده ،سالمی حسین پاسدار سرلشکر

مهمی  سخنان ،شبکه یک تلویزیوندر و  سپاه کل فرماندهی ستاد کارکنان و مسئولین ،فرماندهان

 .شودمیرا بیان کرد که به برخی از محورهای آن اشاره 

 شکوه و شودمی بزرگ خود رهبر ارتفاع در ملتی هر ملت ایران: هایپیروزینق  رهبری در  -1

 -7. است شده بزرگ ،اندکرده ایجاد ایران و انقالو از رهبران  که رفیعی تراز در ایران ملت و یابدمی

 را جدیدی الگوی و نظریه سمقد دفاع دوران در ما ساله 3 جانانه دفاع درس دفاع مقدس: ترینمهم

 جغرافیایی اتصال و کشورها هندسی مساحت ،هاسالح کمیت و کیفیت داد که قرار همگان معرض در

 دل و قلب در قدرت حقیقت بلکه باشد؛ جنگ در پیروزی کنندهتضمین تواندنمی جهان به جنگی

نق  انقالو  -8 .روندمی میدان به شهادت شوق با و مصمم که است نهفته ایمانی با هایانسان

 و سیاسی نشاط فاقد امروز امریکای کرد؛ فرسوده را امریکا که بود ما انقالو اسالمی در افول آمریکا:

 دنیا با آن با امریکا که مفاهیمی تمام و است میدان در خوردهشکست و تحول در ناتوان و رمقبی

 شعارهای امروز .است شدن کوچک لحا در جهان از امریکا سهم امروز .اندشکسته ،گفتمی سخن

 هاانسان حرمت شکستن و آت  دود، جز چیزی امریکا از و رفته پی  امریکا قلب تا اسالمی انقالو

انتقام  -4 .است نمانده باقی چیزی سالمت نظام فروپاشی و بیماری مدیریت در ناتوانی و هاخیابان در

 که سلطه نظام .بدهد باید آمریکا سیاسی نظام را ترور و شهادت این تاوان خون سردار سلیمانی:

 تهدید برابری هزار حمله به را ما شما .برسد فروپاشی به باید شده گرفته آن در تصمیماتی چنین

 دهیدمی پاسخ شما که داشتیم فرض ،زدیم را سداألعین که وقتآن ؛شناسیممی را شما ما ؛کنیدمی

 .کنیم ویران را هایتانداشته زدید اگر که کردیم آماده موشک صدها و

مقاومت برای  دهه سالگی عبور کرد. چهار 44الو اسالمی از دفاع مقدس همپای انق نکته راهبردی:

 هایعرصهقدرت در  یتوفندگ امنیت کشور،و  داشته است شماریبیانقالو اسالمی دستاوردهای 

از آن جمله ین اوج گرفتن روحیه ایثار و شهادت در گام دوم انقالو و همچن المللیبینو  ایمنطقه

 ؛بزرگ اکتفا کند تهدیدهایبه  صرفا  و هیمنه جمهوری اسالمی باعث شده است آمریکا  قدرت .است

حیثیت  ،اشاره ترینکوچکهستند با  هاویژگیاین در حالی است که بسیاری از کشورهایی که فاقد این 

در آن چه نوشته و  دانندنمیکه  کنندمیو پای اسنادی را امضا  گذارندمیو عزت خود را به حراج 

استکبار و زورگویی و  در برابر ساله 44ایران مشخص است و آن مقاومت  یامضا محل امضا کجاست؟

 .گیردمیطواغیت است و همه دنیا با امضای ایران آشنا هستند که چگونه حق سرزمین و فرزندان  را 

 جمهور؟!رئيس زنان                                     بر ویژه    خ ▼

 احتماال   کروبی فاطمه و رهنورد زهرا» :نوشت «؟جمهوررالیس زنان» عنوان با گزارشی در اعتماد روزنامه

 رجال» زمره در راحتیبه تاکنون انقالو از پی  از سیاسی کنشگری و مبارزه هاسال به با توجه

 نیست حصر در رهنورد همچون که بیکرو مهدی همسر کروبی، فاطمه ویژهبه .گیرندمی قرار «سیاسی

 مجمع چون احزابی دبیرکلی البته و رسانه مدیریت وزیر، معاون سطح در مدیریتی سابقه هاسال با و

 صحبت کردن برجسته حال در طلباصالح هایرسانه .«است عیارتمام مداریسیاست بانوان، اسالمی

 «باشیم داشته هم زن جمهوررالیس آینده در شاید» اینکه بر مبنی نگهبان شورای سخنگوی اخیر

 زنان فراکسیون رالیس و دهم مجلس سازحاشیه نماینده سلحشوری، پروانه حال همین در. هستند

 زن بدترین حتی کنمنمی فکر: »است گفته ایزنجیره هایرسانه از یکی با گفتگو در گذشته مجلس

 وی. «باشد داشته جمهور روسای از بعضی به نسبت بدتری عملکرد توانستمی سیاسی رجل عنوانبه

 جمهوری ریاست انتخابات در انطلباصالح سوی از حضور برای را موالوردی و ابتکار هاخانم حالدرعین

برای پیروزی تدبیر و امید موجب شده است تا  طلباصالحدولت عملکرد ضعی   .است دانسته مناسب

تکیه کند و در این میان چه  موضوعات ظرفیت ساز اجتماعی ریاست جمهوری بر 1444در انتخابات 

از حقوق  آن،  وحورحول شودمیموضوعی بهتر از ظرفیت بزرگ بانوان کشور و موضوعات فراوانی که 

 !داشت انتخاباتپیروزی در به چشم امید شعارها  با اینو ... مطرح کرد و  زنان، آزادی زن



 

  

 اخبار ▼

 !شرافتمندانه رقابت عرصه شريف رقيب

 در سازندگی کارگزاران حزو مرکزی شورای عضو و طلباصالح سیاسی فعال «عطریانفر محمد»

 اما است، اصولگرایی جریان به متعلق تاریخی، منظر از الریجانی آقای»: است گفته ایلنا با گفتگو

 به ادیزی هایشباهت ایشان ورزیسیاست نوع و من  رفتار، امروز به تا 34 سال از حداقل

 سوی از را مندیرضایت نوعی هم ایشان مجلس دوره سه تجربه و داشته طلبانهاصالح رویکردهای

 باشد مطرح تواندمی زمانی الریجانی آقای امثال به عنایت عط  لذا دارد، خود کنار در طلباناصالح

 محرومیت یا و ناعامت دچار خود متبوع احزاو میان مشتر  و متحد نیروی ارااله از طلباناصالح که

 که آنچه مشابه ایواقعه هم 1444 سال در اصالحات برای صعوبت و انقباضی شرایط در بساچه. شوند

 مثل هاییگزینه است ممکن موجود هایگزینه میان از شرایط آن در. بخورد رقم داد، رخ 17 سال در

 در اصالحات اما ؛گیرد قرار گووگفت و بحث مورد است، اصولگرایی معقول هایچهره از که الریجانی

 شخصیت یک با اصالحات جبهه به متصل نیروی یک بین عیارتمام رقابت یک بر تأکید شرایط این

 الریجانی آقای است مندعالقه اصالحات»: داشت بیان ادامه در عطریانفر «.دارد اصولگرایان از معقول

 در. باشد اصالحات جبهه برگزیده نامزد و خبمنت نماینده با شرافتمندانه رقابتِ  عرصه شری ِ  رقیبِ 

 و نوری ناطق آقای بین 2۷ سال در را آن تاریخی مشابه که داد خواهد رخ رقابت زیباترین حالت این

 «.بود روشنگری و گویا کامال  تجربه و دیدیم خاتمی آقای

 ايران عليه حداکثری فشار تداوم برای ييآمريکا پيمانکار سناريوی

 از دفاع بنیاد» آمریکایی اندیشکده ضدایرانی هایفعالیت آخرین از آمده دست به اطالعات و اخبار

 دولت رویکرد تداوم برای الزم بستر که است جدیدی اقدامات از حاکی( FDD) «هادموکراسی

 رالیس «دوبوویتز مار . »کندمی فراهم بایدن پیروزی صورت در حتی را ایران ملت قبال در ترامپ

 و طراحی برای آمریکا خارجه و دفاع هایوزارتخانه پیمانکار عمال   اخیر سال 4 در که بنیاد این

 برای رایزنی؛ است زده کلید پی  ماه 7 حدود از را جدید اقدام دو بوده، ضدایرانی مقاصد پیشبرد

 سیاسی فشار هدف با ،نوامبر انتخابات از قبل تا فکرهم مؤسسات شامل متحد جبهه یک تشکیل

 فشار راهبرد تقویت و ایران علیه سفید کاخ فعلی رویکرد حفظ برای جدید ولتد بر متمرکز

 مشخص هدف با ایران نظامی و سیاسی مقامات سخنان از اطالعاتی بانک یک تدوین .حداکثری

 سازیزمینه جهت ،المللیبین و داخلی مراجع در ایران دولت حقوقی مسئولیت تأسیس موارد کردن

 .بعدی حقوقی و سیاسی اقدامات برای

 کند يرا فرمانده معرف شدوست نداشت خود

از « صحنه جنگ انیراو»دفاع مقدس در کتاو  قاتیمرکز اسناد و تحق یراو ،یفراهان درضایحم

 دیکه شه ییهااز خاطره یکیشرح است:  نیرا نقل کرده است که بد یتیروا یمحمدرضا ملک دیشه

خواستند در اطراف یارت  و سپاه م گفتیبود که م نیکرد ا  یمن تعر یبرا یمحمدرضا ملک

سپاه و ارت   نیمشتر  ب یاجلسه لیدل نیاجرا کنند. به هم یریو تأخ ییذایا یاتیالرصاص عملام

امام رضا )ع( بودم. فرماندهان ارت  همه  71 پیفرمانده ت ،یقاآن یآقا یبرقرار شده بود. من هم راو

 یقاآن یبودند. همراه با آقا داکردهیدر جلسه حضور پ دهیو مرتب و اتوکش زیتم یلیخ یهابا لباس

 دهیبرگشته بود و تمام سروصورت و لباس  پوش ییشناسا اتیتازه از عمل شانیوارد جلسه شدم. ا

 گرفتندیرا م یقاآن یآقا یعنیسپاه،  پیسراغ فرمانده ت وقفهیاز خا  و گل بود. فرماندهان ارت  ب

که آن مرد با  کردندیارت  فکر نم ماندهاناز فر کدامچیکند. ه دایدر جلسه حضور پ که قرار بود

کند،  یازآنجاکه دوست نداشت خود را فرمانده معرف یقاآن یباشد. آقا پیفرمانده ت یلباس خاک

که  ینشانگر یهافرماندهان ارت  با آنتن ،. خالصه«دیآیاآلن م دیشما ادامه بده» گفتیم

 یدر خصوص چگونگ نکهیتا ا دادندیم حیکالک توض یرا رو یاتیمنطقه عمل یجد یلیداشتند خ

 یبود که آقا نجای. ادیبست رسبحث به بن هایو پنهان ماندن از چشم عراق زیاز خاکر روهایعبور ن

 روهایداد تا ن زیخاکر ریرا از ز یکانال مخف کیحفر  شنهادیکرد و پ یبلند شد و خود را معرف یقاآن

کارگشا  شنهادیپ نیاز خط خود عبور کنند و به خط دشمن بزنند. ا هایبتوانند دور از چشم عراق

 از کار درآمد. زیآمتیموفق یواقع شد و در عمل هم طرح

 کوتاه اخبار ▼

 هوافضای فرمانده ،«زادهحاجی» سردار/ !نداريمي داشتچشم ◄

 سایپا نوآوری و تحقیقاتی مراکز و تولید خطوط از بازدید در سپاه

 دشمن با جانبههمه اقتصادی جنگ یک در امروز هاینک بیان با

 صنعت در فعال متخصصان تالر»: داشت اظهار داریم، قرار

 آینده خودکفایی برای نبرد، این اصلی فرماندهان عنوانبه خودرو

 تحریم زمینه در دشمن شکست .است اثرگذار و مهم کشور

 رقم قطعات سازیبومی به توجه و گذاریسرمایه با خودرو صنعت

 اقتصادی نبرد در کشور امروز خاکریز خودرو صنعت. خورد خواهد

 عرصه این در دشمن اجراست، دست در که اقداماتی با و است

 بسیج، و دفاع صنایع مسلح، نیروهای در ما. شد خواهد ناامید

 داخلی صنایع توسعه از حمایت و کمک را خود امروز وظیفه

 کشور، اعتالی هدف با تنها و داشتچشم گونههیچ بدون و دانسته

 «.داشت خواهیم حضور عرصه این در

 /است درصد 53 باالی يسيرئ محبوبيت: دولت حامي سايت ◄

 قضاالیه قوه ریاست مدت طول در رالیسی»: نوشت «ایران عصر»

 و گرفت به کار را قضاالیه قوه در حضور هادهه تجربیات تمام

 پی  وقفهبی و کند آغاز را قضایی دستگاه در اصالحات توانست

 در هنوز مانده،زمین بر کارهای به توجه با که اصالحاتی ببرد؛

 پی  درستی مسیر در که گفت باید منصفانه ولی است راه ابتدای

 ایگونهبه نماند، دور مردم چشم از رالیسی، اقدامات این .رودمی

 عملکرد از مردم رضایت میزان معتبر، هاینظرسنجی برخی که

 رسدمی نظر به که دهندمی نشان درصد ۰4 باالی را رالیسی

 در قضاالیه قوه رالیس یک عملکرد از رضایتمندی میزان باالترین

 .باشد گذشته سال 44

 «والال» زبانیعبر سایتوو /لبنان به آمريکاجديد  فشار ◄

 با مذاکرات روند وارد را لبنان دارد تالر آمریکا دولت، شد مدعی

 تالر آمریکا دولت؛ نوشت سایتوواین  .کند صهیونیستی رژیم

 رژیم با کشور این مذاکرات لبنان، دولت به فشار با کندمی

 آغاز را گاز استخراج و دریایی حدود ترسیم سر بر صهیونیستی

 خاور امور در آمریکا خارجه وزیر معاون ،شنکر دیوید» .کند

 به مداوم سفرهای با و کرده آغاز را وسیعی هایتالر نزدیک،

 جمهوریریاست انتخابات از پی  تا دارد سعی آویوتل و بیروت

 «.کند آغاز را طرف دو گوهایوگفت آمریکا

 قاچاق/ بهداشتي و يشيآرالوازم واردات شدن برابر 6 ◄

 اشاره با ایران رگانیباز اتاق نمایندگان هیئت عضو «مقیمی حمید»

 را بازار در موجود بهداشتی و یشیآرالوازم درصد 24 اینکه به

 و یشیآرالوازم واردات»: گفت ،دهدمی تشکیل قاچاق کاالهای

 «.است یافته افزای  برابر 8 تاکنون گذشته سال از بهداشتی

حضور در مجلسی که در آن غیبت  :(36)سؤال  احکام سياسي ◄

مجلسی  در بداند اگرچه حکمی دارد و وظیفه چیست؟  ،شودمی

و اگر در در آن مجلس جایز نیست  حضور ،شودغیبت می

حال غیبت  در یا مجلسی کسی قصد غیبت کردن داشته باشد

با وجود شرایط نهی از منکر، نهی زبانی واجب است  کردن باشد،

و  غیبت کند رد باید ،اگر غیبت مسلمانی را بشنود درهرصورت و

 .حیثیت وی دفاع نماید از


